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Kalender september/
oktober
23-09: Kinderpostzegels
30-09: gr.1/2 vrije dag
01-10: start Kinderboekenw.
05-10: citoresultaten mee
12 t/m 16-10: herfstvakantie
27-10: fietsenkeuring 5 t/m 8
De meest actuele kalender is te
allen tijde te raadplegen op
onze website

Nationale Sportweek
De combicoaches van
Borger-Odoorn (waaronder
juf Esther) hebben in het
kader van de Nationale
Sportweek tal van gratis
activiteiten voor de kinderen
in petto. Voor meer
informatie kunt u een kijkje
nemen op de website
actiefborgerodoorn.nl

Dag van de minibieb
Op vrijdag 19 september is
de dag van de minibieb waar
zo’n 300 minibiebs aan
meedoen. De bekende
minibieb aan de Dopheide in
Odoorn doet hieraan mee,
tussen 10 en 16 uur. Neem
vooral een kijkje. Bij goed
weer wordt er om 14 uur
(peuters/kleuters) en om 15
uur (iets oudere kinderen)
voorgelezen.

Wel of niet naar school met lichte klachten?
We krijgen nog regelmatig vragen over het al dan niet naar
school sturen van kinderen met verkoudheid of met een ziek
familielid. We begrijpen dat dit moeilijkheden of onbegrip
teweeg kan brengen. Het gaat ook tegen ons onderwijshart
in om nagenoeg gezonde kinderen te weigeren, maar we
dienen ons als school echt te houden aan deze richtlijnen.
Allereerst omdat wij zo goed mogelijk zorg willen dragen
voor ieders veiligheid op het gebied van corona, maar ook
omdat het heel vervelend zou zijn als verkouden kinderen
op school andere kinderen of leerkrachten aan zouden
steken. Zo zouden steeds meer mensen onnodig met
hetzelfde probleem van thuisblijven komen te zitten.
Samengevat komt het erop neer dat kinderen en
leerkrachten met verkoudsheidsverschijnselen (daaronder
valt ook ‘slechts’ neusverkoudheid, behalve sinds kort voor
kinderen in groep 1/2) thuis moeten blijven. Ook indien een
familielid ziek is (corona, koorts of benauwdheid) dient
overige familie thuis te blijven. Voor alle duidelijkheid
verwijzen we u naar de beslisboom (zie versie 0 tot 6 jaar en
versie 7 t/m 12 jaar).

Thuisonderwijs
Als uw kind onverhoopt langer dan een dag thuis moet blijven, dan kunnen we als school voor huiswerk zorgen. Voor
zieke kinderen zetten wij in overleg met de ouders
Basispoort open en/of kunnen er boeken worden gehaald.
Leerkrachten kunnen helaas niet zorgen voor online instructies of streaming. We richten ons volgens het protocol (en
ook vanwege privacynormen) op het fysieke onderwijs op
school. Zodra het kind weer op school komt, wordt door
kind en leerkracht samen gekeken welk werk en welke
instructie eventueel moet worden ingehaald.
Een andere omstandigheid die zich kan voordoen, is dat de
leerkracht zelf vanwege verkoudheid of een ziek familielid
thuis moet blijven. Bij de stichting OPO Borger-Odoorn
hebben we een redelijk aantal invalkrachten, maar met
huidige maatregelen komen we ook hier nu wel eens in de
knel. In het onverhoopte geval dat we geen invaller kunnen
regelen, zal de klas op dag één worden opgevangen in
andere klassen of indien mogelijk door de schoolleider.
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Mochten deze problemen langer duren, dan zal mogelijk worden overgegaan op online
thuisonderwijs. We proberen u in dit onverhoopte geval u zo goed mogelijk hiervan op de
hoogte te brengen.

Thuisbegeleiding verkeersonderwijs
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen wekelijks verkeersonderwijs op school.
Door het gebruik van een methode dragen wij er zorg voor dat alle onderwerpen
in de schoolloopbaan zijn behandeld. Echter worden kinderen vooral veilige
verkeersdeelnemers door te leren in de praktijk. Ouders spelen hierbij een grote
rol. Een wenselijke situatie vanuit school is dan ook dat we dit vak gezamenlijk
oppakken. Wij zullen voortaan na de verkeersles in de klas de kinderen een paar
huiswerkopgaven geven. Kinderen zouden deze opgaven zelfstandig moeten
kunnen maken, maar het zou heel goed zijn wanneer u als ouders tijd hebt om uw
kind hierbij te begeleiden. Zo bent u als ouder beter op de hoogte van het
verkeersonderwijs dat kinderen op school krijgen, en hebt u bovendien de mogelijkheid om
kinderen onderweg nog eens te wijzen op praktijkvoorbeelden die aansluiten bij het
gemaakte huiswerk. Wij denken dat de theorie dan beter tot leven komt bij kinderen.
Een bijkomend voordeel is dat kinderen met deze kleine taken alvast kunnen leren omgaan
met huiswerk en planning. Per groep worden er door de leerkrachten afspraken gemaakt over
het aantal te maken opgaven en de inleverdag. We wensen u en de kinderen veel succes,
plezier en leerzame momenten toe. Hebt u vragen, dan kunt u met de betreffende leerkracht
contact opnemen.

Kinderboekenweek op de Weiert in Bibliotheek Odoorn
Op donderdag 1 oktober (een dag later dan de landelijke startdag) openen we op de Weiert
de Kinderboekenweek. Met het thema ‘en toen?’ vinden we genoeg inspiratie om met de
kinderen in diverse geschiedenisthema’s te duiken. De kinderen zullen op 1 oktober in hun
klas ontdekken welk thema in hun eigen groep zal worden uitgediept.
De bibliotheek sluit met onderstaande uitnodiging ook mooi aan bij dit thema:
“Op woensdag 7 oktober rond de Bibliotheek Odoorn samen met juf Esther
Vanwege de veiligheid gaan we naar buiten. Om het contact met de kinderen te minimaliseren kiezen we
er voor om dit jaar te werken vanaf groep 3.
14.30 – 15.30 voor groep 3/5
15.45 – 16.45 voor groep 6/8
Wat gaan we doen:
Als opwarmer een renspel waarbij de kinderen vragen moeten beantwoorden. Wat weet jij over vroeger?
Daarna gaan we oude spelletjes doen.
Oude spelletjes van vroeger zoals
Sjoelen, Zaklopen, Blikgooien, Touwtje springen enz. enz.
Doe je mee?
Je moet je dan wel even opgeven via hRps://www.acTeUorgerodoorn.nl/ “

Kinderpostzegels
De organisatie van de Kinderpostzegels is dit jaar anders geregeld en vraagt veel qua
organisatie en lestijd. Alleen de kinderen van groep 8 zullen postzegels verkopen vanaf
woensdag 23 september. De kinderen van groep 7 zijn vanzelfsprekend volgend jaar in groep
8 aan de beurt.
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